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 تطوير المنياج التربويقراءة في أسباب ومجاالت 

 د.بن ققة سعاد        عمية سماح د.

 جامعة بسكرة

 

 ملخص:ال

جميع الخبرات التعميمية  تربويج الاالمنييشمل 
التي تنظميا وتشرف عمييا المدرسة، ويمارسيا التالميذ 
داخل المدرسة وخارجيا، بغرض إحداث تغييرات معينة 

لذلك و  في سموكيم تحددىا األىداف التربوية المرسومة.
 يحتاج التربوي جايرى الكثير من التربويين أن ىذا المني

 ير وتفعيل.إلى تطو  دائما وبشكل مستمر ودوري
 تطوير ومجاالتعوامل  ةمعرفتبعا لذلك وقصد و 

مفيوم المنياج  عمدنا إلى البحث في المنياج التربوي
قديما وحديثا، كذلك تطرقنا إلى مفيوم تطوير المنياج 
التربوي ،كذلك أسباب تطوير المنياج التربوي وأىم 

 مجاالتو.
المنيااااج المنيااااج الترباااوي، تطاااوير  الكمماااات المحتا:ياااة:

 التربوي

Abstract :  

The educational curriculum includes 

all the educational experiences 

organized and supervised by the school, 

and practiced by students within and 

outside the school, in order to make 

certain changes in their behavior 

determined by the educational goals set. 

Therefore, many educators confirms that 

this educational curriculum needs 

always and continuously to develop and 

activate. 

 Accordingly, in order to knowing 

the factors and areas of development of 

the educational curriculum we meant to 

research the concept of the curriculum 

in ancient and modern times. We also 

discussed the concept of developing the 

educational curriculum, as well as the 

reasons for developing the educational 

curriculum and its most important fields. 

Keywords: Curriculum, Curriculum 

Development 

 مقدمة:
يعتبر تطوير المنياج التربوي من أىم القضايا التربوية واالجتماعية الحالية 
وأكثرىا تداوال، ألن التغييرات الحاصمة في أي مجتمع البد أن يتبعيا تغيير في 
النظام التربوي والتعميمي، ألن المنياج التربوي ىو الوسيمة التي من خالليا 
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ي يميزه، وعمى المنياج التربوي أن يتسم تستطيع المدرسة تحقيق فمسفة المجتمع الذ
 .بالتطوير والتغير حتى يواكب ما يطرأ عمى المجتمع من تغييرات

ومما ال شك فيو أن بناء المنياج التربوي يختمف عن تطويره في نقطة 
أما التطوير فيو يبدأ من شيء  -من ال شيء-أساسية، فالبناء يبدأ من الصفر 

 د الوصول بو إلى أفضل صورة ممكنة.قائم وموجود فعاًل ولكن نري
وتبعا لذلك ولكي تتم عممية التطوير بصورة سميمة البد أن تكون أىدافيا 

جوانب العممية التعميمية ومعتمدة عمى أسس عممية، وأن  واضحة وشاممة لجميع
تكون مستمرة وتعاونية يشترك فييا جميع المختصين في التربية والتدريس، وحتى 

تطوير البد أن تكون مسايرة جنبًا إلى جنب مع عممية تقويم تتحقق عممية ال
المنياج التربوي حيث يتم تحديد األخطاء وأوجو الضعف ونواحي القصور في 
المنياج ثم ُتجرى الدراسات والتجارب لمحاولة التخمص من ىذا القصور مع 

لح لعاداتنا االستفادة من االتجاىات والخبرات التربوية واختيار المناسب منيا والصا
 ولمجتمعنا.

 :محاىيم المنياج التربوي بين القديم وال:ديث -أوال
أثار تعريف المنياج ومفيومو جدال واسعا بين التربويين ومن المالحظ أن 
تطور ىذا المفيوم سار جنبا إلى جنب مع مفيوم التربية وأىدافيا، والتربية في حد 

متأثرا بالعوامل االجتماعية ذاتيا تطور مفيوميا عبر العصور واألجيال 
 واإليديولوجية، كما تأثرت في العصر الحديث بعمم النفس ونظريات التعميم والتعمم.

 المحياوم التقميادي لممنيااج:-1
المنياج في صورتو التقميدية معناه توجيو العناية إلى الناحية الذىنية أكثر من 

راسية يكون في خارج المنياج أي شيء آخر، وأي نشاط ال يتصل بإتقان المادة الد
وتكون أىميتو أقل من المادة الدراسية، ويمغى في أي وقت إذا ما تعارض معيا أو 
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حتى إذا بدا أنو سيقمل من االىتمام الكبير بإتقانيا كما رسميا وحددىا واضعو 
المنياج في ىذه الصورة يكون ضيق المعنى ألن المدرسة ينبغي أال تجعل الناحية 

حدىا موضع االىتمام بل تعنى بالطالب من جميع نواحيو الذىنية الذىنية و 
 ( 43: 2009ر:يم يونس كرو،  العزاوي. )والحسية، واالجتماعية واالنفعالية

)سالمة عبد  ىذا الفيم الفاصل لممنياج كان يمثل اتجاىا عاما متفقا عميو  
لى ( 11: 2000ال:افظ، ، ومستعمال عمى العمميات التربوية حتى وقت قريب، بل وا 

وقتنا الحاضر في كثير من البمدان، وخاصة تمك التي لم تنل حظا كافيا من الرقي 
 والتقدم. 
وقد وجد التعميم التقميدي منذ القدم وىو مستمر حتى وقتنا الحاضر، وال نعتقد  

أنو يمكن االستغناء عنو كمية لما لو من إيجابيات ال يمكن أن يوجدىا أي بديل 
يجابياتو التقاء المعمم والمتعمم وجيًا لوجو، ولكن في العصر افمن أىم آخر 

 م بعض المشكالت مثل: الحاضر يواجو ىذا الشكل من أشكال التعمي
الزيادة اليائمة في أعداد السكان وما ترتب عمييا من زيادة في أعداد  (1

 الطالب.
 االنفجار المعرفي اليائل وما ترتب عميو من تشعب في التعميم. (2
القصور في مراعاة الفروق الفردية بين الطالب فالمعمم ممزم بإنياء كم من  (3

كن بعض المتعممين من متابعتو بنفس المعمومات في وقت محدد، مما قد ال يم
 السرعة.
الحنتوخ عبد القادر والسمطان عبد ) .قمة أعداد المعممين المؤىمين تربوياً  (4
  )115- 79: 1999العزيز،
 المحياوم ال:دياث لممنيااج: -2

لقد أعطيت لممنياج بمفيومو الحديث تعريفات عديدة وفيما يمي أىم تمك 
ىو مجموع الخبرات التربوية االجتماعية والثقافية والرياضية والفنية  التعريفات:

والعممية... الخ التي تخططيا المدرسة وتييئيا لطمبتيا، ليقوموا بتعمميا داخل 



 تطوير المنياج التربويقراءة في أسباب ومجاالت : بن ققة سعاد د.و  ،د.عمية سماحا ااااااااااااااااااااااااااااااا

153 

المدرسة أو خارجيا بيدف إكسابيم أنماطا من السموك أو تعديل أو تغيير أنماط 
 أخرى من السموك نحو االتجاه المرغوب.

د الحافظ سالمة عمى أنو: "مجموعة من المفاىيم النظرية والخبرات ويعرفو عب
العممية التي تتبناىا الدولة لتحقيقيا عن طريق المدرسة وذلك لصالح األمة والفرد. 

 ( 12: 2000سالمة عبد ال:افظ، )
يقش  " أن المنياج التربوي Ross DEAMEVANSكما يرى "روزدينفمي وديزا 

التي توفرىا المدرسة لمساعدة التالميذ عمى تحقيق ىو جميع الخبرات المخططة 
مرعي توفيق أ:مد ) اإلنتاجات التعميمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيع قدراتيم. 

 (  37: 2001وال:يمة م:مود، 
ويعرف كذلك عمى أنو: اسم لكل مناحي الحياة النشطة والفعالة لكل فرد بما 

 . فييا األىداف المحتوى واألنشطة والتقويم
" فيعرف المنياج التربوي عمى أنو: "توفير معمومات عممية "فرانكينأما 

صالحة   و موثوقة أو تخص المنيج وكل مكوناتو وعممياتو ونتائجو وآثاره التخاذ 
بن ىدية محتاح، .) قرارات لتحسينو لالستجابة لالستفسارات العامة حول أىمية التربوية

2009 :75 ) 
ويعرف بعض الميتمين صناعة المنيج بأنو: "ما يحدث في المدرسة نتيجة  

لما يقوم بو المعممون"، وىذا التعريف يشمل جميع ما يحدث عمى المدرسة من 
 خبرات وتجارب يكتسبيا الطمبة، وتتحمل مسؤوليتيا المدرسية.

 " فيعرف المنيج بأنو: الخطط المصنوعة لتوجيو التعميم فيجالتيورنأما "
المدرسة، وعادة ما يتمثل في وثيقة قابمة لالسترجاع عمى عدة مستويات من 
العمومية، ويتم تحقيق ىذه الخطط عمى الصف الدراسي كما يعيشيا المعممون 
تجريبيا وتسجل من قبل المالحظ، وتتم ىذه الخبرات في بيئة تعميمية تؤثر بدورىا 

 ( 34: 2002) عرفة م:مود صالح الدين، .فيما يتعمم
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فالمنياج ىو أداة التربية في تحقيق أىدافيا والوسيمة التي عن طريقيا يحقق 
المجتمع أىدافو وطموحاتو، والبيئة التي عمى إطارىا يصنع األفراد بصورة سوية 

 ( 169: 2009)قطناني م:مد :سين، مريزيق ىشام يعقوب، بحيث تتكامل شخصياتيم 
  ويتضمن تعريف المنياج الحديث ما يمي:

 مااذا نقصاد بالخبارات: –* الخبارات 
يتضمن المنياج خبرات تربوية أو خبرات مربية، أي أن ىناك تحديدا لنوعية 
الخبرات التي يتضمنيا المنياج، فمنيا ما ىو ضار ومدمر لمفرد والمجتمع، ومنيا 

 ما ىو مفيد وبناء.
صا محترفا فمرور الطالب بالعديد من الخبرات المؤلمة تجعل منو في الغالب ل

وخطيرا وال يجني من ورائيا التخريب والدمار لنفسو ولآلخر، فيي مرفوضة لكونيا 
 ال توازن بين مصمحة الفرد ومصمحة المجتمع وسعادة المجتمع وسعادة الفرد.

 أيان يمار بياذه الخبارات:  -أ 
إن التمميذ يمر بيذه الخبرات داخل الحديث في الفصول الدراسية وعمى 

الفسح والساحات، وكذلك فإن التمميذ يمر بيذه الخبرات و  لمالعب،المختبرات وا
خارج المدرسة في الرحالت والزيارات الميدانية، ومعنى ذلك أن التمميذ يتعمم داخل 

 وخارج الفصل الدراسي.
 اليادف مان ىاذه الخبارات: -ب 

إن اليدف من اكتساب ىذه الخبرات ىو مساعدة الطالب عمى النمو الشامل 
في كافة المجاالت الجسمية والعقمية واالنفعالية والحركية، ىذا يتطمب منا إجراء 
الفحوص أو االختبارات التشخيصية لتحديد مدى نمو الطالب في كل جانب عمى 

ب وكذلك الوقت والجيد حدة وبالتالي تحديد حجم العناية الضرورية لكل جان
 واألنشطة الالزمة لذلك.

إن المنياج بمفيومو الحديث ما ىو إال مجموعة من الخبرات التربوية فبدون 
ىذه الخبرات ال يمكننا بناء منياج حديث يحقق األغراض المنشودة. وقد غير من 
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نظرة المجتمع إلى وظيفة المدرسة ووظيفة المنيج المدرسي، حيث بدأ ينظر إلى 
عمل المدرسة، فعمميا ال يقتصر عمى تعميم التالميذ ما ىو موجود في الكتب 
المقررة والتي يطمب فييا من المعمم أن يمقنيا لمطمبة سواء كانت في مستواىم 
العقمي أو ضمن رغباتيم وميوليم أو لم تكن كذلك، كما أن المدرسة حسب ىذا 

البيئة المحمية مثل تعميم  المنياج يجب أن تسيم بجيود كبيرة ومتنوعة مع أىل
 الكبار.

كما اىتم المنيج الحديث بأن تكون المدرسة تسودىا الروح الديمقراطية في 
عالقاتيا مع التالميذ وبين التالميذ مع بعضيم البعض وفي عالقاتيم بالمدرسين 

تيسير،  الكوف:ي .)وفي أثناء أوجو النشاط التي يقومون بيا في المدرسة وفي خارجيا
 (.21: 2010ر عصام، النم
 ت:ديد األسس التي يجب أن يتبناىا المنياج ال:ديث:  -ثانيا

إن ىدف المنيج الحديث لم يعد تحصيل المعرفة فقط، فالمعرفة لم تعد  (1
ىدفًا في حد ذاتيا، بل األىم من تحصيميا، ىو القدرة عمى الوصول إلى مصادرىا 

 األصمية وتوظيفيا لحل المشاكل. 
البد أن يسعى المنيج الحديث إلكساب الفرد أقصى درجات المرونة  (2

 وسرعة التفكير والقدرة عمي التكيف االجتماعي والفكري.
لم تعد وظيفة التعميم في المنيج الحديث قاصرة عمى تمبية االحتياجات  (3

االجتماعية، والمطالب الفردية، بل تجاوزاتيا إلى النواحي الوجدانية واألخالقية، 
ك  ساب اإلنسان القدرة عمى تحقيق ذاتو، وأن يحيا حياة أكثر ثراء وعمقًا.وا 

ال بد لممنيج الحديث أن يتصدى لمروح السمبية بتنمية التفكير اإليجابي،  (4
 وقبول المخاطرة وتعميق مفيوم المشاركة.

ال بد لممنياج الحديث، أن ينمى النازعة لدى إنسان الغد بحيث يدرك كيف  (5
ه وذلك يجعمو واعيًا بأنماط التفكير المختمفة، وذا قدرة عمى تعمل آليات تفكير 
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التعامل مع العوامل الرمزية بجانب العوامل المحسوسة دون أن يفقد الصمة التي 
 تربط بينيما. 

وينادى العمماء والتربويون منذ عدة سنوات بضرورة إنشاء نظام تعميمي جديد 
خالل تفاعمو ومشاركتو بصورة  أكثر جدوى وفاعمية، ليكون محوره التمميذ من

فعالة، وليشمل ىذا النظام مفاىيم متطورة في التدريب والتعميم، حيث أصبحت 
طبيعة المين الجديدة تتطمب من المدارس والجامعات إعداد خريجين بمجموعة 

براىيم عبد  ) القديممختمفة من الميارات غير تمك التي يتبناىا نظام التعميم  الحارا 
 (  181: 1998الوكيل، 

 مالمح المنياج ال:ديث: -ثالثا
: يحاول النظام التعميمي الحالي في أنو يقوم عمى تحاعل تعميمي مشترك. 9

صورة المنيج التقميدي، إيجاد بعض صيغ التفاعل بين المتعمم من ناحية ومصادر 
تعممو، والمتمثمة في المعمم والكتاب من ناحية أخرى، أما في المنيج الحديث فتتيح 
الحاسبات عن طريق برمجيات الوسائط المتعددة ودوائر المعارف التفاعمية، 
واالتصال بشبكات المعمومات المحمية والعالمية، فرصًا غنية لمتفاعل عن طريق 
مشاركة المتعممين في كافة األنشطة، حيث أصبحت شبكات المعمومات ثنائية 

 االتجاه معرفية وتعاونية وذاتية االنضباط.
: ويعتبر أىم ما يميز المنيج عتمد عمى تطوير محيوم التعمم الذاتيأنو ي. 8

الحديث في المنيج، حيث يتيح الفرصة لمطالب أن يتعمموا تعممًا ذاتيًا، تعممًا بدافع 
منيم وبرغبة أكيدة من داخميم في تعمم ما يختارونو من موضوعات، في الوقت 

رف النظر عن كون ىذا التعمم الذي يتناسب مع ظروفيم واحتياجاتيم وميوليم، بص
يتم في المدرسة أو المنزل، وىو ما يقابمو في النظام التقميدي تعمم إجباري ليس لو 

 عالقة بذات التمميذ أو ميولو واحتياجاتو.
: ويعتبر من االتجاىات الحديثة اآلن عمى الساحة أنو تعميم فعال وتعاوني. 3

لنظام التقميدي من خالل التميفزيون التربوية، وىو المناظر لمتعمم الفردي في ا



 تطوير المنياج التربويقراءة في أسباب ومجاالت : بن ققة سعاد د.و  ،د.عمية سماحا ااااااااااااااااااااااااااااااا

111 

التعميمي أو المعمم   أو الكتاب المدرسي. أما في النظام الجديد، فينكب الطالب 
عمى أجيزة الحاسبات في مجموعات التعمم من خالل األقراص المدمجة متعددة 
الوسائط، أو من خالل التواصل والتالحم فيما بينيم عن طريق أجيزة الحاسب 

م، إضافة إلى إمكانية إشراك أي عدد من األصدقاء أو المعممين الشخصية بي
 لممناقشة والتحاور.

: اعتمد النظام التعميمي التقميدي عمى االستيعاب غير التدريب والممارسة. 4
الفعال، والتحصيل الموقوت، الذي سرعان ما يزول بعد فترة قصيرة من عقد 

الحديث فيعتمد عمى اإلتقان الذاتي االختبارات، أما في المنيج الحديث والمنيج 
لممعمومة مع ضمان بقائيا مدة أطول، واالستفادة منيا في مواقف أخرى، حيث أن 

 الطالب قد أتقنيا بمجيوده الشخصي وبدافع من داخمو لمعمل والممارسة.
: حيث يتيح المنيج الحديث لمطالب يعتمد عمى تنمية القدرة عمى الب:ث. 5

لتحري عن المعمومات المستيدفة عن طريق التواصل مع فرصًا غنية لمبحث وا
 الشبكات المحمية والعالمية، حيث يقوم الطالب بجمع المعمومات ونقدىا.

: يفترض المنيج الحديث اختالف يتيح تنوع الطالب والطرائق واألدوات. 6
المتعممين في الميول واالتجاىات واالستعدادات، وبالتالي فيو يوفر طرقًا مختمفة 
وأدوات عديدة مما يتيح لمكل عمى درجة اختالفيم تعممًا جيدُا متميزًا لدرجة تكاد 

 تكون لكل واحد طريقة تناسبو، عمى عكس ما ىو كائن بالمنيج التقميدي.
: لمسايرة االنفجار المعرفي إن الم:توى في المنياج ال:ديث شديد التغير. 7

ات المقررات الدراسية وعمى السائد في ىذا العصر، كان البد من تغيير محتوي
فترات قصيرة، وكانت تمثل صعوبة يواجييا القائمون عمى المنيج التقميدي. أما في 
المنيج الحديث فيي ال تمثل أي مشكمة أو صعوبة، حيث يحصل الطالب عمى 

 .معمومات من شبكات المعمومات وبصورة متجددة ومستمرة



 (8198ماي -99)العدد مخبر المسألة التربوية في ظل التحديات الراىنةدفاتر اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

111 

ن تبادلو بين الدول المختمفة : بمعنى أنو يمكأنو منياج اقتصادي ومرن. 8
فيناك الكثير من الموضوعات الدراسية التي ال يختمف كثيرًا في تدريسيا أو 

 محتواىا في دول العالم المختمفة.
: بمعنى أنو تعميم فعال ووظيفي يستفيد منو كل أنو يحيد المجتمع واألفراد. 9

ت التفكير العميا من المعمم والمتعمم والمجتمع، ألنو يسعى إلى تحقيق ميارا
 باستخدام أساليب التعمم الفردي، والوسائط المتعددة، وأساليب التقويم الذاتي.

: بمعنى أن كل متعمم يتعمم طبقًا أنو يعتمد أسموب تعميم ديمقراطي. 91
الستعداداتو وقدراتو وميولو ويتعمم بحرية، والمعمم يستخدم أسموب االتصال المتعدد 

 بالمناقشة مع المتعممين.االتجاىات والذي يسمح 
. أنو يعرف المتعمم بالثقافة العالمية لكثير من بمدان العالم األخرى، مع 99

 عدم إىمال ثقافتو المحمية.
 : عناصار المنيااج التربوي-رابعا

 :األىاداف -1
تمثل أحد المقومات الرئيسية لممنياج باإلضافة إلى أنيا دعامة ىامة في  وىي

التعميم والتعمم الصفي وذلك عندما يجري تعينيا وتحديدىا... من أجل تحقيق النمو 
 ( 53: 2010ال:ازمي عدنان ناصر، )الشامل والمتكامل لممتعمم. 

ان ىذا اليدف أو غاية يسعى إلييا في حياتو وكمما ك حيث لكل إنسان ىدف 
واضحا ومعروفا كمما تمكن اإلنسان من تحقيقو، وفي مجال التربية والتعميم فإن 
األىداف ىي التغيرات التي نريد أن يحدثيا المنيج في سموك وشخصية الطالب 

 سالمة عادل أبو العز أ:مد،).نتيجة مروره بخبرات تعميمية محدده وتفاعمو معيا
2006: 60-61 ) 
 التدرياس )أسالياب التدرياس(:طرائاق  -2

تعرف الطريقة )بالوسيمة( التي نتبعيا لتفييم التالميذ أي درس من الدروس 
عمى أي مادة من المواد، وىي الخطة التي نضعيا ألنفسنا قبل أن ندخل حجرة 
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ال:قندي عبد السالم عبد اهلل، )الدراسة، ونعمل لتنفيذىا عمى تمك الحجرة بعد دخوليا 
2008: 209-210) 

فالطريقة ىي أىم عنصر من عناصر المنيج "إن الطريقة ىي الجزء الواضح 
في عناصر المنياج عند التطبيق العممي في المدرسة ولكن ليس من المفروض أن 
نحكم عمى الطريقة بمعزل عن باقي عناصر المنيج فأىمية الطرق تقع وتحدد 

: 8111رجب أحمد، فوزي طو إبراىيم، )الكمزةى مرونتيا لتحقيق اليدف وتحصيمو.بمد
عمى اعتبار أنيا سمسمة الفعاليات المنظمة التي يديرىا المعمم خالل  (،968

المواقف التعميمية لتحقيق األىداف أي الكيفية التي ينظم بيا المعمم المواقف 
التعميمية واستخدامو لموسائل واألنشطة المختمفة وفقا لخطوات منظمة إلكساب 

 :2009)القرارعة أ:مد عودة، . المعرفة والميارات واالتجاىات المرغوبةالتالميذ 
126). 

 :(Content)الم:تاوى  -3
المقرر أو الكتاب المدرسي كما  يشمل المادة العممية والخبرات التربوية التي يحوييا

تضم التمارين واألنشطة الصفية التي تعمل عمى تحقيق األىداف بأنواعيا ومستوياتيا 
 المختمفة.

أي محتوى يمكن تسخيره ليخدم أىدافا مختمفة والتي يمكن الوصول ليا وتحقيقيا من 
بعاد األىداف خالل مجموعة مختمفة من المحتويات، ومع ذلك فإن المحتوى يعتبر أحد أ

 ( 197: 2002ضمر عزمي أ:مد، )التعميمية. 
ويقصد بمحتوى المنياج مجموع الخبرات التربوية من حقائق عممية ومعمومات 
وميول واتجاىات وقيم وميارات، التي يخطط ليا في ضوء أىداف المنيج لتحقيق النمو 

 ىا كما يأتيالشامل لمطمبة وىذا يقتضي أن تكون وفق أسس ومعايير معينة ونوجز 
 التقويام:-4

يعرف التقويم عمى أنو عممية منظمة ينتج عنيا معمومات تفيد في اتخاذ قرار  
بن . )أو إصدار أحكام عمى قيمة األشياء أو األشخاص أو الموضوعات أو األفكار

 ( 70: 2009يمينة السعيد، 
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التقويم القبمي، ويمثل التقويم التربوي جزءا من عممية التعميم والتعمم، وىناك 
: 2009دبمة عبد العالي، بونيف :نان، .)والتقويم التكويني أو البنائي، والتقويم الختامي

19 ) 
كذلك تعد عممية التقويم من العمميات األساسية التي يحتوييا أي منيج  

دراسي وىي تجرى عمى نحو متواز مع بعض العمميات التخطيطية وبعض 
ى جانب أنيا تجرى أيضا عمى نحو متعاقب مع بعض العمميات التنفيذية، ىذا إل

ذا ما نظرنا إلى أي عنصر من  العمميات في كال الجانبين التخطيطي والتنفيذي، وا 
عناصر المنيج السابقة سنالحظ أنيا تخضع دائما لعمميات تقويمية سواء عمى 

 (271: 2002أ:مد :سين،  ) المقاني المستوى التخطيطي أو عمى المستوى التنفيذي.
وسيمة لمحكم بيا عمى فاعمية العممية التربوية وىو "وىناك من يعرفو عمى أنو  
الفعالة لمتغير التربوي سواء عمى مستوى التمميذ أو المدرس أو  االستراتيجيةأيضا 

 ( 174: 2006الكمزة رجب أ:مد، فوزي طو إبراىيم، )المدير" 
و يعمل عمى تقويم الطالب   يشمل الخبرات و االمتحانات و القياس و التقدير و

و تقويم المعمم ألدائو، وتقويم اإلدارة المدرسية ثم تقويم عناصر المنيج الثالث 
 ( 256-255: 2002عرفة م:مود صالح الدين، ) .السابقة

وتيدف عممية التقويم وفق النموذج التدريسي المعرفي إلى التأكد من ممارسة 
المعمم فييا عمى التفكير، ويتأكد من ميارة الطمبة لمعمميات الذىنية التي يدرب 

ممارسة استراتيجيات التعمم لدى الطمبة، وفق استعداداتيم وأساليب تعمميم 
واستخدام القنوات المعرفية المالئمة، وممارسة التفصيالت المعرفية التي يميمون 

 إلى معالجة المواد والخبرات باستخداميا.
 محيوم تطاوير المنيااج: -خامسا

المنياج التربوي يجب أن يتسم بالتطوير وحتى يواكب ما يطرأ عمى المجتمع 
من تغييرات فينا تكمن فمسفة التطوير وأىميتو، ألن المدرسة من خالل المنيج 
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يجب أن تواكب التغيرات التي تحدث في المجتمع فحسب، بل عمييا أن تقود ىذه 
 ( 2006:348وزي طو إبراىيم، الكمزة رجب أ:مد، ف)التغيرات وتؤدي إلييا أيضا". 

فمصطمح تطوير المناىج لم يأت عشوائيا أو عفويا، لكنو جاء نتيجة لتطور 
الفكر التربوي وتزايد تراكمات الخبرات لدى من تخصصوا في عمم المناىج، كذلك 

 لدى المعممين الممارسين لممينة طوال سنوات عديدة.
وقد كانت البداية في ظيور مصطمح "تغيير المناىج" فكان يعني أن تستبدل 
مناىج سائدة إلى مناىج أخرى جديدة، واألمر الحاكم ىنا ىو التغيير الكمي نتيجة 
لصعوبات معينة موضع شكوى من المعممين أو المتعممين وىنا تستجيب السمطات 

الكتاب، ولعمنا نالحظ ما تغير ىو التربوية ليذه الرغبة ويتجو التغيير إلى إلغاء 
)المقاني أ:مد :سين، محتوى المنيج فقط وليس المنيج بالمعنى العممي الذي نعرفو. 

  (266: 2001فارعة :سن م:مد، 
وعمى ىذا األساس فتطوير المنياج التربوي يعني تمك التعديالت المقننة 

ما يؤدي إلى تحديثو والمنظمة التي يقوم بيا أىل التربية والتي تشمل المنيج ب
وزيادة فاعمية وبالتالي الوصول إلى تحقيق أىداف النظام التربوية الذي يحتاج إلى 

-142: 2005ضياف زين الدين، : )تطوير مستمر حتى يتجاوز بعض المعيقات مثل
143) 
 تجدد النظرة الفمسفية لمتربية. -أ 
 نمو المعارف المتعمق بالمتعمم وطبيعة التعمم. -ب 
 دخال التكنولوجيا في التعمم.تقدم العمم وا   -ج 
 تسارع التغير في الحياة االجتماعية واالقتصادية. -د 

 أسباب تطوير المنياج:-سادسا

ويمكن القول أن عممية التطوير والتغيير التي تمس المنياج تستند إلى 
مجموعة من األسباب تختمف من مجتمع إلى آخر حسب فمسفة كل مجتمع كذلك 
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)المقاني أ:مد :سين،  :ن نستطيع أن نمخصيا كالتاليتختمف من وقت إلى آخر، لك
2002 :432) 
 إلنسانياة:اور الكماي لممعاارف االتط .1

 - كميا وكيفيا -ال شك أنو من أبرز سمات العالم المعاصر ذلك التطور اليائل
من قبل، ىذا يعني أن المعارف ال  لممعارف اإلنسانية ونجدىا بصورة لم تعيدىا البشرية

تظل عمى حداثتيا لوقت طويل، من ىنا أصبح تقديم كميات من المعارف لممتعمم في 
صورة أو أخرى، وعمى مدى سنوات دراسية عديدة دون مراجعة وتطوير أمرا متناقضا مع 
ا ما تتميز بو المعرفة من تطوير واسع وشامل األمر الذي يفرض عمى المنيج قدرا كبير 

من المرونة بحيث يرحب بكل جديد ويستجيب لو سواء في مادتو أو طرقو ووسائمو 
 (434-433: 2002المقاني أ:مد :سين، ) وأنشطتو.
 :العمماي في شتاى مجااالت ال:يااةسياادة المنيااج  .2
من أوضح ما نممسو من تطورات عممية كل يوم يرجع بالدرجة األولى إلى التزام  

العموم الطبيعية بالمنيج العممي عمى البحث والدراسة، ولم يقف أمر استخدم المنيج 
نما تعداه إلى مجاالت العموم األخرى، ومن ثم فإن  العممي عمى مجال العموم الطبيعية وا 

التقدم المادي واالجتماعي في مجتمع تريد لو أن يكون  السبيل إلى إحداث توازن بين
عصريا ىو أن يصبح المنيج العممي ىو األداة الرئيسية لمتعامل مع كافة نواحيو. 

 ( 433: 2001)المقاني أ:مد :سين،
 قصاور المناىاج ال:الياة وتدناي نوعياة التعميام: .3

ىام يدل عمى نوعية ويظير ذلك من خالل نتائج االمتحانات فيي تعبر عن مؤشر 
وصالحية المناىج المتبعة وكمما ساءت النتائج استدعى ذلك تطوير ىذه النتائج، ىذا في 

: 2008بن ىدية محتاح،).حد ذاتو تعتبر دافعا قويا إلعادة النظر في المناىج وتطويرىا
111) 

 التال:ام بيان العمام النظاري والتطبيقاي، وبيان النظرياة والتطبياق: .4
العمم الكشف عن الحقائق والقوانين التي تحكم ظواىر الكون، فإذا يستيدف 

كان العمم يصل إلى الحقائق والقوانين والنظريات، فإن المجال التطبيقي يتناوليا 
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 المقاني) بقصد التطوير ورفع مستوى الكفاية أي أنو لم تعد ىناك عزلة بين الجانبين
، بل يعد ىناك عمم لمعمم وبال تطبيق، كما لم يعد ىناك (434: 2002 أ:مد :سين،

نتاج دون ارتباط وثيق بالبحث العممي.  : 2002المقاني أ:مد :سين، )صناعة وا 
434-438 ) 

 التزاياد اليائال كماا ونوعاا فاي وسائال االتصاال الجماىياري: .5
حدود استطاعت المنجزات التكنولوجية أن تجعل اإلنسان قادرا عمى تجاوز ال

والعقبات التي لم تكن حواسو الطبيعية قادرة عمى تجاوزىا من قبل ومن ثم فإن 
الحواس الطبيعية اإلنسانية لم تعد قادرة عمى جعل الفرد قادرا عمى إدارة التفاعل 
مع مختمف الثقافات ىذا أدى إلى ضرورة دعم تمك الحواس بأدوات وتجييزات 

منيج مطالب بإعداد الفرد لمنظر في تمك أخرى تيسر ىذا التفاعل، ولذلك فإن ال
وقادر عمى  (440-439: 2001)المقاني أ:مد :سين،  الثقافات كفكر واع ومتفتح

التكيف مع متطمبات العولمة التي تعتبر في جوىرىا نزعة شمولية توسعية ،ذات 
قدرة كبيرة عمى استنفار وشحذ كافة العناصر واألصعدة االجتماعية واالقتصادية 

 .)زمام نور الدين،اسية والثقافية والتقنية، بطريقة تتجاوز نطاق المكان والجغرافيةوالسي
2003  :165- 171 ) 
 األخاذ بمحياوم التربياة المستمارة: .6

يحمل مفيوم التربية المستمرة في جوىره اعتراضا عمى انتياء تعميم الفرد عند 
ل حياتو وعمى سياقيا، مستوى تعميمي معين، ويؤكد عمى استمرار تعميم الفرد طوا

من ىنا أصبح من الضروري أن تخضع المناىج لممراجعة والتطوير، كذلك المغزى 
الرئيسي لمفيوم التربية المستمرة ىو أن يتعمم الفرد كيف يتعمم، وىي قضية تحتاج 

 إلى دراسة عميقة وتحميل دقيق لكل ما يتصل بالمناىج من قوى ومؤشرات.
 (440-439: 2001)المقاني أ:مد :سين، تزاياد التجديادات التربوياة:  .7

لقد شمل التجديد أىداف ووظائف المؤسسات التعميمية وأساليب التنظيم 
واإلدارة واألدوار والعالقات السائدة فييا والمناىج من حيث األىداف والمحتوى 
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وافر تنظيمات ومؤسسات والطرق والوسائل التعميمية وأساليب التقويم، ىذا يقتضي ت
متخصصة تساند التجديد المستمر مثل نقابات المعممين ومراكز البحوث ووسائل 

 اإلعالم التربوي.
 كذلك توجد ىناك عدة دواعي وأسباب أخرى لتطوير المنيج منيا:

 طبيعة العصر الذي نعيش فيو، يسيم في التقدم العممي والتقني. (1
ويتم معرفة ذلك من خالل نتائج سوء وقصور المناىج الحالية:  (2

 االمتحانات وتقرير الخبراء والموجيين والفنيين، وأخر نتائج البحوث التربوية.
 .عدم قدرة المناىج الحالية عمى اإلسيام الفعال في التغيير االجتماعي( 3
 عجز المناىج الحالية عن مالحقة التطور في الفكر التربوي والنفسي.( 4
 الفاقد في التعميم.ارتفاع نسبة ( 5
 مشكمة الغزو الثقافي. (6
 : أىمية تطوير المنياج التربوي-سابعا
إن عممية تطوير المنيج ىي عممية ىامة ال تقل أىميتيا عن عممية بناءه،  

والدليل عمى ذلك ىو انو لو قمنا بأعداد منيج بكافة صور التكنولوجيا والتقدم 
الحديث، أىمل ىذا المنيج لسنوات عدة، فسيحكم عميو بالتجمد والتخمف، ومن ىنا 

في أيامنا ىذه بعممية بناء المنيج تظير عممية تطوير المنيج لدرجة انو من يقوم 
 ال بد أن يضع تحت نصب عينيو أسس تطويره.

 مجاالت النشاط التي يمكن استخداميا في تطوير المنياج:  -ثامنا
 أوجو نشاط غير ظاىرة:أ( 
االستماع إلى وصف من المعمم أو الطالب بسبب تعذر وجود وسائل حية  (9

 مثل وصف حادث تاريخي.
إلى نقاش في ندوة أو مناظرة بين مجموعة من الطالب أو بين  االستماع (8

 المعمم والطالب أو بين مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
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يطمب المعمم من الطالب االستماع ومشاىدة فيمم ثم يطمب منيم كتابة  (3
 تقرير عما تضمنو الفيمم.

 مشاىدة صور ودراستيا.  (4
 أوجو النشاط العممية: ( ب
 سوم أو توقع بيانات عمى الرسم.رسم خرائط أو ر  (9
عمل مجسمات بيدف زيادة فيم الطالب لموضوعات الكتاب بتحويميا من  (8

 الصورة المفظية إلى الصورة الحسية.
صور تاريخية وطوابع بريد وأحجار وعينات من المحاصيل، وذلك  جمع  (3

بيدف تدريب الطالب عمى استخدام مصادر تعمم متعددة إلى جانب الكتاب 
 .المدرسي

وال يمكن أن تكتسب نتائج التقويم األىمية إال إذا ُبنيت عمى أسس سميمة 
وذلك بأن تكون مستمرة بحيث يبدأ قبل عممية التدريس وذلك عند وضع األىداف 
وتستمر أثناء بناء المنيج وتجريبو ثم تستمر جنبًا إلى جنب مع عممية التدريس 

ويم عمى أىداف واضحة ومخطط ليا إلى ما بعد االنتياء منيا، والبد أن ُيبنى التق
بصورة جيدة وأن يكون بعيدًا عن االرتجالية والعشوائية، وأن يكون شاماًل لجميع 

 نواحي النمو وبجميع مستوياتيا.  
 الستراتيجيةكما تيدف عممية التقويم إلى الكشف عن مدى ممارسة الطالب 

وظيفيا لما يقدم لو من التعمم، كيف يتعمم؟ ومدى كفاية الطالب عمى استخداميا وت
 (  250: 2008يوسف وآخرون،  قطامي )خبرات. 
من خالل ىذه التعاريف نستطيع القول أن اليدف األساسي والرئيسي من  

عممية التقويم ىو التحسين والتجديد والتغيير نحو األفضل واالستمرارية في ذلك من 
العممية التعميمية  جية ومن جية أخرى أن عممية التقويم ىي جزء ال يتجزأ من

 والتربوية.
 خالصة:
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-إن بناء المنيج يختمف عن تطويره في نقطة أساسية فالبناء يبدأ من الصفر 
أما التطوير فيو يبدأ من شيء قائم وموجود فعاًل ولكن نريد  -من ال شيء

 الوصول بو إلى أفضل صورة ممكنة.
ولكي يتم تطوير المنياج التربوي وتصحيحو أو إعادة تصميم المنياج التربوي 

إدخال تجديدات ومستحدثات في مكوناتو لتحسين  االختصاصالبد عمى أىل 
 العممية التعميمية وتحقيق أىدافيا. 

ولكي تتم عممية التطوير بصورة سميمة فالبد أن تكون أىدافيا واضحة 
ية التعميمية ومعتمدة عمى أسس عممية، وأن تكون جوانب العمم وشاممة لجميع

مستمرة وتعاونية يشترك فييا جميع المختصين في التربية والتدريس، وحتى تتحقق 
عممية التطوير البد أن تكون مسايرة جنبًا إلى جنب مع عممية تقويم المنيج حيث 

الدراسات يتم تحديد األخطاء وأوجو الضعف ونواحي القصور في المنياج ثم ُتجرى 
والتجارب لمحاولة التخمص من ىذا القصور مع االستفادة من االتجاىات والخبرات 

                      يا والصالح لعاداتنا ولمجتمعنا.التربوية واختيار المناسب من
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